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ทำไมถึง...อยากทำแม็กกาซีน?
เอ๋
เหตุผลที่อยากทำก็เพราะอยากอ่านแม็กกาซีน
นั่นเองครับ ในบ้านเรานั่นเห็นแต่แม็กกาซีน
เกี่ยวกับ Windows ซะเยอะ ก็เลยอยากทำ
แม็กกาซีน Linux ขึ้นมาบาง เป็นส่วนหนึ่งของ
โครงการ "ก่อกองดิน สร้างเป็นภูเขา" เป็น
โครงการโปรโมต Linux อย่างไรให้ประสบ
ความสำเร็จ..
แล้วมันประสบความสำเร็จมั๊ย!
เอ๋
ในบ้านเรามีชุมชน UbuntuClub เป็นหัวใจ
หลัก ซึ่งก็โตขึ้นเรื่อยๆ มีหน้าใหม่ๆ แวะเวียน
มาอยู่บ่อยๆ ถ้าไม่มีชุมชนนี้ ผมก็คงใช้ Win
dows อยู่
มันเป็นงานที่ท้าทายมากครับ ที่จะปรับเปลี่ยน
ความคิดของผู้บริโภคให้หันมาใช้ Linux บาง
คนก็สงสัยว่าทำไมต้องเปลี่ยนด้วยละ ของ
เถื่อนก็มีขายกันถูกๆ บางคนก็มีเงิน ซื้อของแท้
ทั้งหมดนี้ คุณเป็นคนหาคำตอบเอง ว่าจะเลือก
ใช้อะไรดี เราแค่เปิดทางเลือกใหม่ๆ ให้เท่านั่น
ทำแม็กกาซีนยากมั๊ย?
เอ๋
สำหรับผมก็ยากครับ ไม่เคยทำมาก่อน แต่ถ้า
เรียนรู้ scribus ดีๆ ก็ขึ้นอยู่กับเนื้อหาละ

CONTENTSCONTENTS
บรรณาธิการ...เล่าเรื่อง
เรื่อง: ถามเอง ตอบเอง เออดี



What'sNEW

ใช้งานตามบ้าน
และสำนักงาน

X-Edition คือ Ubuntu ฉบับปรับแต่งโดย
ใช้วิธีการสร้างแบบถึงแก่น มีการเลือก

สรรแพกเกจมาอย่างดี ทําให้ได้ระบบมีขนาด
เล็กกระทัดรัด พร้อมด้วยความเร็วและประ
สิทธิภาพ X-Edition มีวัตถุประสงค์เพื่อการ
ใช้งานประจำวันสำหรับทุกคนStitch

ตัวการ์ตูนของ Disney
ในเรื่อง Lilo and Stitch

โคอะล่าต่างดาว กับ
Project X แผน
ยึดครองโลก

X-Edition
มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ใช้
ตามบ้าน สำนักงานหรือ
ผู้ใช้งานหน้าใหม่ ได้รับ
ความสะดวกสบายมากที่
สุด โดยเลือกสรรโปรแกรม
ที่มีประสิทธิภาพดี ครอบ
คลุมการใช้งานที่เพียงพอ
ทุกอย่าง เช่น พิมพ์งาน
ดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกมส์
ท่องอินเตอร์เน็ต และการ
ทำงานภายในเครือข่าย
คุณสมษัติเด่น

1. ครบครันใน 1 CD คัด
เลือกโปรแกรมที่เหมาะกับ
การใช้งานตามบ้าน สำนัก
งาน งานแอดมิน

2. เป็น Ubuntu แท้ แต่
ให้มากกว่า

3. ความสวยงาม XE มา
พร้อมกับ Theme พิเศษๆ
และมี Wallpaper ต่างๆ ที่
เลือกสรรมาให้ contents ^

TrendyTeddy

Lotus Symphony เป็นซอฟต์แวร์ Office Suite
จากทาง IBM โดยพัฒนาต่อยอดมาจาก Open
Office ใช้งานได้หลายแพลตฟอร์ม เวอร์ชั่นล่า
สุดคือ v.1.3 ประกอบไปด้วย

โปรแกรมประมวลผลคํา (Document)
โปรแกรมพรีเซ้นเทชั่น (Presentation)
โปรแกรมตารางคํานวณ (Spreadsheet) และ
WebBrowser ใช้ง่าย อินเทอร์เฟสดูดี ไม่รก
เหมือน OpenOffice คล้ายกับ MS.Office 2003
ชอบตรงที่เปิดงานเป็น Tab โดยมีหน้าโฮม ทำ
ให้ไม่เปลืองเนื้อที่ tasks bar เวอร์ชั่นนี้
ซัพพอร์ตไฟล์ MS.Office 2007 แล้ว
ข้อดี คือโปรแกรมนี้มาเป็นไฟล์เดียว เวลาอัพ
เกรดทีก็สบายใจได้
ข้อด้อย คือเรื่องของความช้า เปิดโปรแกรมช้า
กว่า OpenOffice หน่อย ส่วนในการทำงานก็
ไม่ช้าอะไร ช้าแค่ตอนเปิดเท่านั่น

IBM LotusSymphonyO F F I C E S U I T E
X-EditionStitch
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MARKSHUTTLEWORTH
นักธุรกิจหนุ่มจากแอฟริกาใต้ที่
ยอมจ่าย 20 ล้านเหรียญ เพื่อขึ้น
ไปทัวร์อวกาศ เพราะความหลง
ใหลในการบินอวกาศมาแต่เด็ก

เกิดเมื่อ 18 กันยายน 2516
จบจากมหาวิทยาลัยเคปทาวน์ใน
แอฟริกาใต้ ทางด้านการเงินกับ
ระบบสารสนเทศ หลังจากนั้น
ก่อตั้งบริษัท Thawte ซึ่งเป็นผู้ให้
บริการออกใบรับรองดิจิทัลกับ
ระบบความปลอดภัยบนอินเทอร์
เน็ท ในปี 2538 Thawte จัดว่า
เป็น certificate authority (CA)
ที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกรอง
จาก VeriSign

แต่ก่อตั้งมาได้ 4ปีมาร์คก็ขายหุ้น
Thawte ให้ VeriSignไปได้เงินมา
575 ล้านเหรียญ กลายเป็น
เศรษฐีใหม่แล้วก็ได้ไปทัวร์อวกาศ
อย่างที่ว่าไว้ข้างต้น

ต่อมามาร์คก็ไปตั้ง HBD Venture
Capital กับ The Shuttleworth
Foundation แล้วได้เริ่มโครงการ
Ubuntu ในรูปแบบของมูลนิธิในปี
พ.ศ.2547 ในปีถัดมาบริษัท
Canonical ถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อ
ผลักดันโครงการ Free Software
รวมถึง Open Sourcecontents ^

อูบุนตูเป็นระบบปฏิบัติการแบบโอเพนซอร์ส
ที่พัฒนามาจากเคอร์เนลของลีนุกซ์ ชุมชนผู้
ใช้และผู้พัฒนาอูบุนตูนั่นปฏิบัติตามปรัชญา
ของอูบุนตู ซึ่งมีแนวคิดว่า ซอฟต์แวร์ไม่ควร
จะมีค่าใช้จ่าย, ซอฟต์แวร์ควรปรับปรุงให้
เหมาะกับผู้ใช้ในท้องถิ่น และทุกคนควรมี
เสรีภาพในการปรับแต่งซอฟต์แวร์ตามที่ตัว
เองต้องการ ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้:

- อูบุนตูจะสามารถใช้ได้ฟรีตลอดไปและ
จะไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม

- อูบุนตูได้รวบคำแปลเป็นภาษา ต่างๆ
และระบบอำนวยความสะดวกสำหรับ
ผู้พิการอย่างดีที่สุดเท่าที่ซอฟต์แวร์เสรีจะให้
ได้ เพื่อให้คนจำนวนมากที่สุดเท่าที่จะมาก
ได้ สามารถใช้งานอูบุนตูได้

- อูบุนตูนั่นมีกำหนดการออกที่สม่ำเสมอ
และทำนายได้โดยอูบุนตูรุ่นใหม่จะออกเผย
แพร่ทุก 6 เดือน และแต่ละรุ่นที่ออกเผยแพร่
แล้วจะมีบริการสนับสนุนอย่างน้อย 18 เดือน

- โครงการอูบุนตูทั้งโครงการนั่นยึดถึง
หลักการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบโอเพนซอร์ส
อย่างจริงจังเราส่งเสริมการใช้งานโอเพน
ซอร์สและต่อยอดพัฒนาซอฟต์แวร์ให้ดียิ่งขึ้น

ที่มาของชื่อ
หลักการของอูบุนตูอาจจะแปลได้
คร่าวๆ ว่า “ความมีมนุษยธรรมแก่
ผู้อื่น” หรือแปลอีก แบบว่า “ความ
เชื่อในความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อันเป็น
สากลซึ่งเชื่อมโยงมนุษยชาติทั้งหมด
เข้าด้วยกัน” ก็ได้

บุคคลใดที่มีอูบุนตู บุคคลนั่นจะเปิด
ใจกว้างยินดีรับ และสนับสนุนผู้อื่น
ไม่เดือดเนื้อร้อนใจ เมื่อเห็นผู้อื่นอยู่ดี
มีสุข เพราะเขามีความมั่นใจแก่ตน
เอง ในทางที่ถูกที่ควร ด้วยล่วงรู้ว่า
ตนเป็นส่วนหนึ่งขององค์รวมอันยิ่ง
ใหญ่ และเขาจะเป็นทุกข์ เมื่อผู้อื่น
เป็นทุกข์ ถูกลบหลู่ ทรมาน หรือกด
ขี่ข่มเหง

อาร์กบิชอปเดสมอนด์ ตูตู

สร้างบนพื้นฐานของซอฟต์แวร์เสรี
ระบบปฏิบัติการอูบุนตูได้นำเอาเจต
นารมย์ของอูบุนตูมาสู่โลกของซอฟต์
แวร์

ด้วยเหตุนี้อูบุนตูจึงเป็นลินุกซ์ดิสโทร
ที่กำลังเป็นที่นิยมที่สุดในขณะนี้

Ubuntu เป็นภาษาแอฟริกันโบราณ แปลว่าHumanity to Others

Ubuntu also means "I am what Iam because of who we all are"
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contents ^

หลังจากที่เราได้แผ่น CD
Ubuntu 9.10 XE มาแล้ว
บูทระบบโดย บูทจากCD
หน้าตาจะเป็นดังรูปนี้
ให้เลือก Check disk for
defects เป็นอันดับแรก
เพื่อตรวจสอบไฟล์

Check Disk

Language หลังจาก Check Disk
เสร็จ คลิก Install X-Edition เลือกภาษาที่ใช้

Location
เลือกประเทศที่คุณอยู่ คลิกที่แผนที่ได้เลย

Keyboard Layout
ภาษาสำหรับแป้นพิมพิ์ ใน XE ติดตั้งให้แล้ว

เลือก

Partitions กำหนดพื้นที่ติดตั้งXEสำหรับเครื่องเปล่าเลือก Use the entire disk

Information
ให้แก่ระบบ เช่น Username, Password

ใส่ข้อมูลที่จำเป็น

Check Informationตรวจสอบข้อมูลทั้งหมด ก่อนลงมือติดตั้ง

StepInstall7Ubuntu 9.10X-Edition

http://mirror.nytes.net:81/linux/clubuntu/community/xe/


8

HowTO..

ตอนนี้ "พิดจิ้น" เดินมาถึงเวอร์ชั่นใหม่
ล่าสุดคือ 2.6.3 เวอร์ชั่นนี้เริ่มมี
ความก้าวหน้าเสี้ยวหนึ่งที่ หลายคนรอ
คอย.. นั่นคือสนับสนุนการสนทนาด้วย
เสียง และวิดีโอแล้ว อย่างไรก็ตาม
จงรอคอยต่อไป เนื่องจากสนับสนุน
เฉพาะ "กูเกิ้ลทอล์ก" เท่านั้นและ
ยังมองไม่เห็นการตั้งค่าในส่วนนี้
อย่างไรก็ตาม คงต้องรอเวอร์ชั่นใหม่
น่าจะมีอะไร พัฒนาขึ้นกว่าเดิม

ล่าสุด Ubuntu 9.10
ได้ถอด Pidgin ออก
อย่างเป็นทางการ
แล้วนำ Empathy
มาแทน หากอยากนำ
มันกลับมาใช้ใหม่ เข้า
ไปที่ www.pidgin.im
ในเว็บจะบอกวิธีให้เอา
จากลันช์แพต แต่ว่า..
เท่าที่ลองทำดูยังไม่ได้

วิธีติดตั้ง วิธีใช้งาน

contents ^

ในเมื่อไปเอามาจากลันช์แพตไม่ได้ เราก็ไป
เอามาจาก getdeb แทน ที่เว็บนี้เลยครับ
www.getdeb.net/app/Pidgin เลือกให้ตรง
กับรุ่นของ Ubuntu มีไฟล์ให้โหลด 4 ไฟล์
Download: pidgin, libpurple0, libpurple-
bin, pidgin-data
แต่ก่อนติดตั้ง ให้เอาของเก่าออกก่อน เข้าไป
Application > Add/Remove ค้นหา pidgin
แล้วติ๊กเครื่องหมายออก คลิกแอพพลาย

เวลาติดตั้งก็ ติดตั้ง 3 ตัวหลังก่อน โดย
ดับเบิ้ลคลิกไฟล์เอาเลยครับ (ใครว่าลินุกซ์
ใช้แต่คอมมานด์ไลน์)
หลังจากลงเสร็จรีบร้อยเราจะมาลองดูวิธีการ
ใช้งานกันดีกว่า เข้าไปที่ Application >
Internet > Pidgin Internet Messenger
จะขึ้นหน้าต่าง Welcome to Pidgin ขึ้นมา
บอกว่าคุณยังไม่เปิดการใช้งาน account ให้
คุณคลิกที่ Accounts > Manage Accounts
เพื่อสร้าง account ขึ้นมาใหม่

Pidgin เป็นมากกว่า Instant
Messenger ทั่วไป พิดจิ้น

สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่าย AIM,
MSN, Yahoo!, Google Talk, ICQ,
QQ, IRC, Bonjour, Gadu-Gadu,
Groupwise, MySpaceIM, XMPP,
SILC, SIMPLE, Sametime, Zephyr
เยอะทีเดียว ในบ้านเราคงรู้จักกันแค่
MSN, Yahoo, ICQ, IRC และ Google
Talk

kids

http://www.pidgin.im
http://www.getdeb.net/app/Pidgin
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IRC

contents ^

kids

คลิกที่ Add จะขึ้นหน้าต่าง Add Account ในแท็บแรกเลือก Protocal ที่ใช้ คนส่วนใหญ่ติด
MSN กัน ก็เลือกตรง Protocal: เป็น MSN Username: ใส่อีเมล์เข้าไป Password:
ใส่พาสเวิรด์ ถัดมาเป็นการเลือกบันทึกรหัสผ่าน ถ้าต้องการบันทึกรหัสผ่านไว้ก็คลิก
ให้เป็นเครื่องหมายถูกซะ ส่วนถัดมาเป็นตัวเลือกสำหรับผู้ใช้ Local alias: ใส่นามแฝงเข้าไป
ถัดมาเป็นการแจ้งเตือนเมื่อมีเมล์ใหม่เข้ามา จะเลือกหรือไม่ก็ได้ ถัดไปการเลือกให้โชว์รูป
ผู้ใช้งานหรือไม่ จะเลือกหรือไม่ก็ได้อีกเช่น ถ้าเลือกโชว์รูปผู้ใช้งาน คลิกที่รูป แล้วเลือกรูป
ที่คุณต้องการ แล้วกด Add เป็นอันเสร็จจากนั่น ก็เปิดใช้งานได้เลย ไม่ยากเลยใช่มั๊ย

สำหรับคนที่จะเล่น IRC ก็เพียง Add Account ขึ้นมาใหม่ในแท็บแรกเลือก Protocal เป็น
IRC ถัดมาเป็น Username ใส่ชื่อผู้ใช้ Server: เลือกเซิร์ฟเวอร์ที่จะเล่น ในที่นี้ผมลอง
เข้าของ irc.thaiirc.com Password: ไม่ต้องใส่ ส่วนถัดมาเป็นตัวเลือกสำหรับผู้ใช้ Local
alias: ใส่นามแฝงเข้าไปหรือจะปล่อยว่างไว้ก็ได้ มาที่แท็บ Advanced ตรง Encoings
เปลี่ยนจาก UTF-8 เป็น TIS-620 แทนนอกนั่นปล่อยว่างไว้ กด add จะนั่นก็เปิดใช้ได้เลย
เวลาเข้าห้องแชตคลิกที่ Buddies > join a Chat > Room list เลือกห้องแล้วกด join ได้เลย
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Q&AQจะหาโปรแกรมที่ใช้แทนWindows ได้ที่ไหนALinux Appfinder แนะนำโปรแกรมทดแทนที่ใช้บน Linux โดยแบ่งตามประเภทการใช้งานด้านต่างๆ เข้าไปดูได้ที่http://linuxappfinder.com/alternatives

Qถ้าต้องการใช้โปรแกรมของWindows ทำอย่างไงA1. สามารถใช้โปรแกรม VirtualBox(โหลดที่ virtualbox.org ให้เลือกโหลดแบบ Ubuntu) ติดตั้ง Windowsแล้วรันพร้อมกันได้ หากสเปคคอมเพียงพอแต่ไม่สามารถใช้งาน 3D แบบ DirectXได้นะครับ ใช้งานได้แค่ OpenGL(แน่นอนว่า Windows หาโปรแกรมที่ใช้OpenGL นี้ยาก)
2. สามารถใช้โปรแกรม Wine สั่งรันโปร
แกรมได้ แต่อาจไม่สมบูรณ์ ทำงานไม่ได้
หรือโปรแกรม 3D จะช้าลงครับ
3. กลับไปใช้ Windows

Qถ้าอยากดูหนัง ฟังเพลงเล่นเน็ตเต็มที่ทำอย่างไงAติดตั้งแพคเกจ ubuntu-restricted-extras และ totem-plugins-extras และหากต้องการให้หนังเปิดในbrowser เลย ให้ติดตั้ง totem-mozillaหรือใช้ mozplugger
contents ^

QUbuntu เวอร์ชั่น Desktopกับ Server ต่างกันอย่างไรAความแตกต่างของ Desktop กับServer นั้น มีความแตกต่างหลักๆ ใน"วัตถุประสงค์การใช้งาน" คือ Desktopนั้นเพื่อการใช้งานทั่วไป และ Server ใช้สำหรับงานเซิร์ฟเวอร์ ตรงนี้เอง ทำให้การจัดแพกเกจ หรือซอฟท์แวร์ที่เป็นส่วนประกอบ นั้นมีความแตกต่างกันใน รายละเอียดแต่ทั้งสองล้วนสร้างมาจากระบบพื้นฐานUbuntu ที่เหมือนกัน

Qทำไม PDF มันให้โหลดมาดูไม่เหมือนใน Acrobat ละAติดตั้งแพคเกจ mozplugger จะสามารถเปิดดู PDF และรูปแบบอื่นๆเช่นงานเอกสาร ได้ใน browser เลยครับ

อนึ่ง เราสามารถทำให้ Ubuntu Server ให้
สามารถใช้งานในระบบกราฟิก (GUI) ได้
โดยการติดตั้งแพกเกจภายหลัง

Qเรื่องของ Driver ละมีครบเปล่าAUbuntu มี Driver อุปกรณ์หลายตัวมากๆ อยู่ในเคอร์เนลระบบแล้วครับทำให้สามารถตรวจพบอุปกรณ์หลายๆ ตัวที่มีไดรเวอร์แล้วไวกว่าวินโดวส์ แต่สำหรับอุปกรณ์ที่ไม่มี driver มาให้ เช่นการ์ดจอโมเดม ในการเปิดเครื่องครั้งแรกสุด จะถามให้ติดตั้งครับ (หรือใช้โปรแกรม jockey-gtkซึ่งให้ใช้คำสั่งนี้ พิมพ์ลงใน Terminal)

ที่มา - http://forum.ubuntuclub.com/forum/topic,9154.0.html

ถาม-ตอบก ับปัญหาคาใจ

http://linuxappfinder.com/alternatives
http://www.virtualbox.org
http://forum.ubuntuclub.com/forum/topic,9154.0.html
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SuperAEEประเดิมที่คนทำแม็กกาซีนกันก่อนเลย "ห้องแสดงภาพ" PhompAngขานี้เขาแต่งเป็นแนว Mac ดูแล้วสวยดีน่ะ

yuuเอามาแปะบ้าง อิอิ XE เวอร์ชั่น เคโระคุง งิงิ เคโระ ๆๆ

km2Concept : Transparency syndrome anaanpaลอยกระทงริมน้ำปิง ยืนถ่ายรูปบนแพ โยกไปมา

nonteeเพิ่งแต่ง Karmic Koala เสร็จหมาดๆเลยนะเนี่ย

chizuพื้นหลังธรรมดาๆ กับโคล่าเดิมๆ แบบช้าวบ้านๆ
snappyไม่ได้ปรับไรมากเพราะขี้เกียจ เบื่อก็เปลี่ยน wallpapper

ที่มา - http://forum.ubuntuclub.com/forum/topic,11465.0.html

http://forum.ubuntuclub.com/forum/topic,11465.0.html





